
ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸੈਕਸ਼ਨ 9)

3 ਦਾ 1 ਭਾਗ: 
ਨਬ੍ਨਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ 
ਬਦਲਿੇਂ ਨਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਨਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡ
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ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਿਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿੀ ਕਨਹ ਨਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਨਿਆਨਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ l ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨ੍ਹ ਾਂ 

ਇਕਰਾਰਨਾਨਮਆਂ ਨੰੂ ਨਸੱਿਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਨਕਿੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ l

ਇਹ ਗਾਈਡ ਹੇਠ ਨਲਿੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਿੁਆਬ ਨਦੰਦੀ ਹੈ:
ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ?

ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਕੀ-ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਕਓਂ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਇਸ ਨੂ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ  ਹੈ?

ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ?

ਅਸੀਂ ਨਕਸ ਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਿਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਨਕਿੇਂ ਬਦਲ ਿਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਅਡਿਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਨਿਿ ਦੋਿੇ ਹੋਣ ?

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਿਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ, ਦੋਿੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ ?

ਇੱਕ ਸਿੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ 
ਨਕਿੇਂ ਹੈ ?

ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਨਿੱਿ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ 
ਮਾਤਰ ਨਿਕਲਪ ਹੈ ?
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ਇਸ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਿੀ ਹਨ :

• • ਬੀ.ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ.ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਸੈਕਸ਼ਨ 
9) ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਈਡਡ ਿੂਰ,9) ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਈਡਡ ਿੂਰ, ਨਿਹੜਾ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨ ਿਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਚੰਗੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈl

• • ਇਕ ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਬਣਨ ਇਕ ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਬਣਨ 
ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਿਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਿਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ 
ਬਣਨ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਨਮਕਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ 
ਹੈ. 

ਬੀ.ਸੀ. ਕਾਨੰੂਨ ਨਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹਨ

• ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਨੰੂ ਅਕਸਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿੀ 
ਨਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ l 
ਇੱਕ ਬਾਲਗ, ਨਨੱਿੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਫੈਸਨਲਆ,ਂ ਨਿਸ ਨਿੱਚ ਿੀਿਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਿੀਿਨ ਿਧਾਉਣ ਿਾਲੇ ਇਲਾਿ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 
ਬਣਾ ਸਕਦਾ /ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਿੇ ਉਹ ਉਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਨਿਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ /
ਸਮਝਦੀ ਹੋਿੇl

• ਸਿੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਿੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿੀ ਨਕਹਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ l 
ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਨਿਸ ਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਕੁ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝਣ ਨਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਨਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਦੇ 
ਨਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਹੜਾ ਨਕ ਨਨੱਿੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ 
ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਰੇ ਨਨਯਨਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈl ਇੱਕ ਸਿੈਂਡਰਡ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨਿੱਚ ਉਸ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸੇ ਸਹਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈl

ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨਿੱਚ ਸਿੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਿੀ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨਿੱਚ ਸਿੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਿੀ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈlਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈl
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ਇੱਕ ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ?
ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਨਿਸ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 
ਿੀ ਨਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹੈ l ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਨਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਨਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਨੱਿੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਨੱਿੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ  ਲੈਂ ਦਾ /ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 
ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਿੁਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਿਤੀ ਨਿੱਚ ਹੋਿੋ l 

ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ  ਿੱਿ ਿੱਿ ਿੈੱਸਿ, ਇਲਾਿ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਨਕਨਰਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਨਿਿੇਂ ਨਕ ਸਰਿਰੀ, ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿੀਕੇ ਆਨਦ l

ਨਨੱਿੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇਨਨੱਿੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਨਿਿੇਂ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਿੇ ਰਨਹੰਦੇ 
ਹੋ, ਕੀ ਿਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਨਹਨਦੇ ਹੋ, ਨਕਿੇਂ ਸਫਾਈ ਰੱਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ l

ਆਪਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿ ਹੋਣ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਹੋਣਾ ਕਨਹੰਦੇ ਹਨ l ਇਹ ਨਕਸੇ ਨਬਮਾਰੀ, ਸੱਿ 
ਿਾਂ ਅਪਾਹਿਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l ਇਹ ਅਸਿਾਈ ਿਾਂ ਸਿਾਈ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l

ਯੋਗਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਹੋ l ਇੱਕ ਨਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਰੱਿ ਮੰਨਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਿ ਸੋਚਣ ਦਾ 
ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਿੇ l ਅਯੋਗਤਾ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ l ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਾਸ ਫੈਸਲਾ ਹੈ l 

ਨਕ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ: ਹਰ ਇੱਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਨਲਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਨਿੱਚ 
ਸਮਰੱਿਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ l ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੇ ਕੋਈ ਨਿਅਕਤੀ ਿੱਿਰੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਿੇ ਕੋਈ ਨਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸਰ ਨਹਲਾ ਕੇ ਿਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਨਿਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਸਨਿਤੀ ਨਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸ ਨਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੇਿਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ 
ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸਮਝ ਸਕੇ l 

ਨਿਸ ਨਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਅਿਿਾਉਂਦਾ ਹੈ l

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ l ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਿੀ ਲੈ ਸਕਦੇ 
ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਿੱਚ ਨਲੱਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ 
ਇਕੱਠੇ ਨਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ l ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਬਦਲਿੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿੋ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ l

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭੂਨਮਕਾ ਨਨਭਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਕ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ 
ਅਤੇ ਨਨੱਿੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਤਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨਿਸਿਾਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਿੇ l
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ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਕੀ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਿੱਚ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਲੈ ਸਕਦਾ / 
ਸਕਦੀ ਹੈ l ਨਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿਾਂ ਨਨੱਿੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿਾਂ ਨਨੱਿੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ 
ਕੋਈ ਿੀ ਫੈਸਲਾ ਨਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲੱਗੇ ਨਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਕੋਈ ਿੀ ਫੈਸਲਾ ਨਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲੱਗੇ ਨਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੈ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹੈ l

ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਨਿੱਤੀ ਿਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਕਸੇ 
ਨਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਹੀਂ ਨਦੰਦਾ l ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਸਨਹਣਸ਼ੀਲ ਮੁਿਨਤਆਰਨਾਮਾ ਿਾਂ 
ਸਿੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ l

ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੇਠ ਨਲਿੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਨੱਿੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ 
ਸਕਦਾ ਹੈ :

• ਤੁਸੀਂ ਨਕੱਿੇ ਰਨਹੰਦੇ ਹ,ੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਕੇਅਰ ਫੈਨਸਲਿੀ ਨਿੱਚ ਹੀ ਰਨਹ ਰਹੇ ਹੋਿੋ l

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੌਣ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਣ-ਪਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੈ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ l

• ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਨਹਮਤੀ ਦੇਣਾ ਿਾਂ ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ 
ਿਾਸਤੇ ਕੁੱ ਝ ਿੀ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ l ਇਸ ਨਿੱਚ ਿੀਿਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ ਸਨਹਮਤੀ ਦੇਣਾ 
ਿਾਂ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਕਰਨਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ l

• ਨਕਸੇ ਿੀ ਡਾਕਿਰੀ ਿੋਿ ਅਨਧਐਨ ਨਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਿੇ ਉਸ ਅਨਧਐਨ ਨੰੂ ਨੈਤਨਕਤਾ ਕਮੇਿੀ 
ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ l

• ਿੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਨੱਿੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ l

ਕੋਈ ਿੀ ਫੈਸਲਾ ਨਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਇਸ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ, 
ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ l
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ਅਨਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਿੱਚ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਾ ਨਦੱਤੀ ਹੋਿੇ l ਇਸ ਨਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :

• ਨਕਸੇ ਿਾਸ ਨਕਸਮ ਦੀ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ, ਨਿਸ ਨਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :

 - ਕੁੱ ਝ ਮਾਨਨਸਕ ਨਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਲਾਿ, 

 - ਿਰਾਂਸਪਲਾਂਿ, ਨਸੱਨਿਆ ਿਾਂ ਿੋਿ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਅੰਗ ਿਾਂ ਨਿਸ਼ੂ ਨੰੂ ਕੱਢਣਾ ,

 - ਗਰਭਪਾਤ ਿਾਂ ਉਹ ਇਲਾਿ ਨਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਂਝ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਿਾਸਤੇ 
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਿਾਂ,

 - ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਿਹੜੀ ਨਕ ਨਕਸੇ ਨੈਨਤਕ ਕਮੇਿੀ ਿੱਲੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੋਿੇ

• ਆਪਣੇ ਬੱਨਚਆਂ (19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਿ) ਦੇ ਿਾਂ ਨਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ 
ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ

• ਿੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਕਸੇ ਧਾਰਨਮਕ ਪ੍ਰਿਾਿਾਂ ਨਿੱਚ ਦਿਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਿੇ l

ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ; ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਕਸੇ ਿਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ 
ਕਰੋ

ਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਨਦਲ ਅਤੇ ਨਦਮਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇੰਿੈਨਸਿ 
ਕੇਅਰ ਨਿੱਚ ਦਾਿਲ ਕਰਿਾਉਣਾ ਨਪਆ l ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਿਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ 
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਭੈਣ-ਭਰਾਿਾਂ ਨੰੂ ਦੱਨਸਆ ਨਕ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਿ ਹੈ l ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਨਯੰਗ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਨਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 
ਸੁਿਾਲੀ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿੀਿਨ ਸਹਾਇਤਾ ਇਲਾਿ ਿਾਸਤੇ 
ਸਨਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ l ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਿਾਈ, ਚਾਹੰੁਦਾ 

ਸੀ ਨਕ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ 
ਰੱਨਿਆ ਿਾਿੇ l

ਸਾਡੇ ਸਨਭਆਚਾਰ ਨਿੱਚ, ਿਾਈ, ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ l ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਯੰਗ ਨਾਲ 
ਰਨਹੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ l ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਯੰਗ 
ਦੋਿਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਨਚਆ ਿੋ ਨਕ ਮਾਂ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ l ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਾਫੀ ਿੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਪਆ l

ਚੂੰ ਨਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਡਾਕਿਰ ਨੰੂ ਇਹ 
ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਨਪਆ ਨਕ ਨਕਸ ਨੰੂ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਬਦਲਿਾਂ ਨਿਅਕਤੀ ਚੁਨਣਆ ਿਾਿੇ l ਉਸ 
ਨੇ ਨਯੰਗ ਨੰੂ ਚੁਨਣਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਿੀਿਨ ਸਹਾਇਤਾ ਇਲਾਿ ਤੋਂ ਹਿਾ ਨਦੱਤਾ ਨਗਆ l ਿਾਈ ਨੰੂ ਅਿੇ ਿੀ 
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੱੁਸਾ ਹੈ l

ਿੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੰੁਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੰੁਦਾ ਨਕ ਉਹ ਨਕਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਿਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਾਡੇ ਨਿੱਚ ਕੋਈ ਿਕਰਾਅ ਿੀ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ l
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਨਕਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਇਹ ਕੁੱ ਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਨਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਕਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :

• ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪ ਨਾ ਲੈ ਸਕੋ l

• ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਨਨੱਿੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇਨਨੱਿੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪ ਨਾ ਲੈ ਸਕੋ 

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਨਲਆਂ ਨਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ l

• ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਨਨਰਧਾਰਤ 
ਸੂਚੀ ਨਿਚੋਂ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਬਦਲਿਾਂ ਨਿਅਕਤੀ ਚੁਣੇ l

• ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਨਕ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੈ ਲੈਣ ਿਾਸਤੇ ਨਕਸ ਨੰੂ ਚੁਨਣਆਨਕਸ ਨੰੂ ਚੁਨਣਆ ਹੈ l ਇਹ ਪਨਰਿਾਰਕ ਨਿਿਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ l  

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਇਹ ਨਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਫੈਸਨਲਆਂ 
ਿਾਸਤੇ ਨਕਸ ਨੰੂ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਨਿਅਕਤੀਕੰਮ ਚਲਾਊ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਨਿਅਕਤੀ ਚੁਣੇਗਾl 
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ਕੌਣ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 
ਕੋਈ ਿੀ 19 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਨਿਅਕਤੀ ਿੋ ਨਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਨਕਸਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 
ਨਤੀਨਿਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਿੇ, ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ l

ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੈਇਛੱੁਕ ਹੈ l

ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਕਹੜਾ ਹੈ ?
ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਕ ਨਿਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨੰੂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਸਿ 
ਹੀ ਨਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ l ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸੇ 
ਸੰਕਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਿਾਂ ਨਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਨਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈl
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ਨਕਸ ਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਿਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਲਪ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਿਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਿਿੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਸ ਨਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ 
ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਨਕਸੇ ਨਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਿਦੋਂ 
ਤੱਕ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ l ਉਹ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ l

ਉਹ ਨਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿਾਂ ਨਨੱਿੀ 
ਸੰਭਾਲ ਿਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ l ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨਕਸੇ ਅਨਿਹੀ ਸੰਸਿਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਿਿੇ ਤੁਸੀਂ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਿਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਨਨੱਿੀ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਿਾਉਂਦੀ ਹੋਿੇ l (ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਿਦੋਂ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਿਾ, ਮਾਨਪਆਂ ਿਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨਿਚੋਂ ਹੋਿੇ l

ਨਿਹੜਾ ਨਿਅਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਿਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੋਣ ਉਹ ਹੈ ਿੋ :

• ਿੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਾਣਦਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਨਨੱਿੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨਿਸਿਾਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਛਾਿਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਿੇ l

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਅਤੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ 
ਤੋਂ ਿੱਿਰੀਆਂ ਹੀ ਨਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ l (ਸਪਸ਼ਿ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਭੂਨਮਕਾ ਹੈ l)

• ਨਕਸੇ ਿੀ ਸੰਕਿ ਨਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕ,ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕੇ 
ਅਤੇ ਿੋ ਇਲਾਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦ,ੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਿਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਿੇ l

• ਨਿਿਾਦ ਿਾਂ ਅਸਨਹਮਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ l

• ਇਹ ਭੂਨਮਕਾ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਨਤਆਰ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇ l

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਨੰੂ ਸਿਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਨਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ l ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 
ਅਨਧਨਨਯਮ ਭੂਗੋਨਲਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਕਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ l ਨਕਉਂਨਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਿੰਸੀ ਨਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ 
ਦਾ ਨਿਆਲ ਰੱਿੋ ਨਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਿੇ



ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀ ਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾ ਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸੈਕਸ਼ਨ 9)March 2021  10

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਨੰੂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ. ਹਾਲਾਂਨਕ ਉਸ ਨੰੂ ਨਬ੍ਨਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਿੱਚ ਨਸਹਤ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨਾਲ, ਨਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨਿੱਚ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅੰਗ੍ੇਰਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ, ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿੱਚ ਨਮਲ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਿਾਰ 
ਉਹ (ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ) ਉਸ ਿਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਿਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੰੁਦੇ

ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨਿੱਚ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਐਨਹੈਂਸਡ 
ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਬਣਨ ਿਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕੁੱ ਝ ਿਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਅਰਿਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪਨਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਰਾਣੀ ਅਤੇ 3 
ਬੱਨਚਆਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ l ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਿੱਡੇ ਪੱੁਤਰ ਿੀਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਨਹੰਦੇ ਹਾਂ l ਮੈਨੰੂ 
ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਨਬਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿੀਤ ਮੈਨੰੂ ਡਾਕਿਰ ਕੋਲ ਲੈ 
ਕੇ ਿਾਂਦਾ ਹੈ l ਮੇਰੇ ਡਾਕਿਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਅਡਿਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੈਨਨੰਗ 
ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਨਕਹਾ ਤਾਂ ਨਕ ਿੇ ਮੈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ 
ਹੋਿਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਨਰਿਾਰ ਨੰੂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਿੇ l

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਨਰਿਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ.ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਲਆ ਨਕ ਿੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ 
ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈ ਪਾਿਾਂ ਤਾਂ ਿੀਤ ਮੇਰੇ ਿਾਸਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏਗਾ l ਚਾਹੇ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਿਾਣਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਿੀਤ ਨਬਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਪਾਿੇਗਾ l ਰਾਣੀ ਨੰੂ ਡਾਕਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗ੍ੇਜ਼ੀ 
ਨਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਿੱਚ ਨਝਿਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿੀ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ l 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਨਹਮਤ ਹੋਏ ਨਕ ਿੀਤ, ਰਾਣੀ ਨੰੂ ਿੀ ਫੈਸਲੇ ਨਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਆਿਰੀ 
ਫੈਸਲਾ ਿੀਤ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ l

ਚਾਹੇ ਰਾਣੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਬਦਲਿੇਂ ਨਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ 
ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਿੀਤ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ l ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਿੇ 
ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਿੀ ਨਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿੇ ਿੀਤ ਮੌਿੂਦ ਨਾ ਹੋਿੇ l

https://bc-cpc.ca/wp-content/uploads/2021/03/RA9Doc2-SDM-pa.pdf
https://bc-cpc.ca/wp-content/uploads/2021/03/RA9Doc2-SDM-pa.pdf
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ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਨਕਸੇ ਡਾਕਿਰ, ਿਕੀਲ ਿਾਂ ਪਬਨਲਕ ਨੋਿਰੀ 
ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ l

ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਅਤੇ ਗਿਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ l

ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਨਕਸੇ ਇੱਕ ਿਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ i ਬੀ.ਸੀ. 
ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ i ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕਈ ਸੰਸਿਾਿਾਂ ਿੱਲੋਂ 
ਿੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ l ਇਨ੍ਰ ਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨਿੱਚ ਕੁੱ ਝ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l ਿੋ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ 
ਿਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੰੂ ਨਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ l ਨਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਿਧੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਹੀ 
ਚੁਣੋ l ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀਆਂ ਿਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਨਿਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਨਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਿਾਸਤੇ ਿਧੀਆ ਹੈ ਿਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨਿਸ ਨਿੱਚ ਉਹ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਨਿਕਲਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਬਣਨ ਿਾਸਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਹੈ 
l

ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਿੇਂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ l 
ਕੋਈ ਿਕੀਲ, ਨੋਿਰੀ ਪਬਨਲਕ ਿਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਨੱਿੀ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਸਰੋਤ ਸੈਂਿਰ (ਨਾਈਡਸ ਪਰਸਨਲ 
ਪਲੈਨਨੰਗ ਨਰਸੋਰਸ ਸੈਂਿਰ) ਇਸ ਨਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦ ਦਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ l ਕੁੱ ਝ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਿਕਲਪਾਂ ਇੱਿੇ 
ਿੇਿੋ l

ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਿੱਚ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ l
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਗਿਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ l ਗਿਾਹ 
ਉਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਿੇਿਦਾ ਹੈ l ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਾਹ ਕੋਈ ਿਕੀਲ 
ਿਾਂ ਨੋਿਰੀ ਪਬਨਲਕ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਿਾਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ l

ਨਕਹੜਾ ਨਿਅਕਤੀ ਗਿਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ?ਨਕਹੜਾ ਨਿਅਕਤੀ ਗਿਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਗਿਾਹ 19 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਉਹ ਮਾਨਧਅਮ 
ਿਰਤਦਾ ਿਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਿਰਤਦੇ ਹੋਿੋ l ਇਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਬਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ 
ਿਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ :

• ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਿਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਲਪ

• ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਿਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਅਕਤੀ 
ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਨਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਬੱਚ,ੇ ਮਾਪੇ ਿਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ 
ਨਿਕਲਪ

ਗਿਾਹ ਕੋਈ ਿੀ ਉਹ ਨਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ 
ਹੋਿੇ ਨਿਿੇਂ ਨਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਨਕ ਿਾਂ ਡਾਕਿਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ l

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਗਿਾਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਿਤ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈl (ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲਪ ਿੀ ਦਸਤਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ 
ਹੈ) ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿੱਿ-ੋਿੱਿਰੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਿਾਂ ਇੱਕ ਦੂਿੇ ਨਾਲ ਦਸਤਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ l

ਸੰਪੂਰਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਪੁਰਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਿਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l

ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਿਾਂ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਰੱਿਣਾ ਮਦਦਗਾਰ 
ਹੋਿੇਗਾ l ਸਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਨਰਸਪਾਂਡ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨੰੂ ਫਨਰੱਿ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਦੇਿਦੇ 
ਹਨ l

ਇਹ ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਿਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਕਲਪ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੋਿੇ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਨਕ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਨਕੱਿੇ ਪਈ ਹੈ l ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਰ, 
ਕਲੀਨਨਕ, ਅਨਸਸਿਡ ਨਲਨਿੰਗ ਫੈਸਲਿੀ, ਪਨਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਿਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋl 
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ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਨਕਿੇਂ ਬਦਲਦੇ ਿਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ?
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਸਮੇਂ ਿੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਾਸਤੇ 
ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੋ l

ਿੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂਿੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਅਤੇ ਨਿਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ l ਕੁੱ ਝ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਨਮਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬਆਨ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿੋ ਨਕ ਮੌਿੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ l ਬੀ.ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਐਨਹੈਂਸਡ 
ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ l

ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਿਿੇਂ ਨਕ ਨਸਰਨਾਿੇ,਼ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਿਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਿਾਸਤੇ 
ਨਿਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ l ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਿੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਿੱਚ 
ਿੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ l ਨਿਸ ਿਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਾਹ 
ਦੀ ਮੌਿੂਦਗੀ ਨਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਉਣ 
ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ l ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਨਦੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ l

ਰੱਦ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇਰੱਦ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਿਸ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ 
ਦਾ ਨੋਨਿਸ (ਨੋਨਿਸ ਆਫ ਰੈਿੋਕੇਸ਼ਨ) ਕਨਹੰਦੇ ਹਨ l

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਿੱਚ ਨਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਿਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 
ਸੁਨਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰੋ ਨਕ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ, ਕੋਈ ਨਿਕਲਪ ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਨਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਪੀ ਹੋਿੇ, ਨੰੂ ਦੇਿੋ l ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਕਹੋ l
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ਉਦੋਂ ਕੀ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਾਂ 
ਅਗਾਊਂ ਨਨਰਦੇਸ਼ (ਅਡਿਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਨਿਿ) ਹੋਣ?
ਅਗਾਊਂ ਨਨਰਦੇਸ਼ (ਅਡਿਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਨਿਿ) ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹੈ ਨਿਸ ਨਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਿਾਸ ਇਲਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰਨ ਿਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 
ਨੰੁ ਨਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ l ਅਗਾਊਂ ਨਨਰਦੇਸ਼ (ਅਡਿਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਨਿਿ) ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਨਰਦੇਸ਼ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਨਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਿ ਹੰੁਦੇ ਹੋ l

ਅਡਿਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਨਿਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਿੇ ਿੇਿੋ l

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਾਂ ਅਡਿਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਨਿਿ ਦੋਿੇਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਨੰੂ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੱੁਨਛਆ ਿਾਿੇਗਾ, ਿਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਨਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਨਲਿੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਡਿਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਨਿਿ ਫੈਸਨਲਆਂ ਮੁਤੱਲਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁਛਣ ਦੀ ਕੋਈ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ l

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਿੱਚ ਅਗਿਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਡਿਾਂਸ ਡਾਇਰੈਕਨਿਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l

ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਿਾਂ ਉਸ ਦਾ 
ਨਿਕਲਪ ਮੌਿੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ?
ਿੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਿਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਲਪ ਮੌਿੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਿਾਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ 
ਹੋਣ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਮਰੱਿ ਨਾ ਹੋਣ) ਤਾਂ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਬਦਲਿੇਂ ਲੋਕਾਂ 
(ਿੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਿਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ l

ਇੱਕ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਬਦਲਿਾਂ ਨਿਅਕਤੀਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਬਦਲਿਾਂ ਨਿਅਕਤੀ ਉਹ ਨਿਅਕਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤੁਹਡੇ ਨਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਸਤੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਾਸਤੇ 
ਚੁਨਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਿੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਿਾਂ ਕੋਈ 
ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮੇਿੀ ਿੀ ਨਾ ਹੋਿੇ (ਨਿਸ ਨੰੂ ਨਨੱਿੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਿੀ ਨਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) l ਬੀ.ਸੀ ਕਾਨੰੂਨ 
ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਿਸ ਨਿੱਚ ਪਨਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਨਲਆਂ ਨੰੂ ਲੈਣ ਿਾਸਤੇ ਨਕਸ ਨੰੂ 
ਚੁਣੇਗਾ l

ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਬਦਲਿੇਂ ਨਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਿੇ ਿੇਿੋ l

https://bc-cpc.ca/pa/all-resources/individuals/acp/health-care-decision-making-and-the-law/#advance-directive
https://bc-cpc.ca/pa/all-resources/individuals/acp/substitute-decision-makers/#ask-temp-decis
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ਇੱਕ ਸਿੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਐਨਹੈਂਸਡ 
ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਨਕਿੇਂ ਿੱਿਰਾ ਹੈ ?
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੰੂਨਨ ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੈਂਡਰਡ 
ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਨਿਸ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿੀ ਨਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) 
ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ . ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਨਨੱਿੀ ਸੰਭਾਲ 
ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਂ ਨਿੱਤੀ ਮਾਮਨਲਆਂ ਨੰੂ ਨਨਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਿੀ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ ਿੀ ਉਹ ਸਿੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ l

ਇੱਕ ਸਿੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਨਹਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ 
ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਨੱਿੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ (ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ) ਿੋ ਨਕ ਐਨਹੈਂਸਡ 
ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ l ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨਹੈਂਸਡ 
ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਨਹਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ ਿੀਿਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਿਾਂ ਬਾਰੇ 
ਮਨ੍ਹ ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ l ਪਰ ਸਿੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਨਹਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧੀ 
ਅਨਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ l

 ਸਿੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਿੇ ਿੇਿੋ

https://www.trustee.bc.ca/Documents/translations/Punjabi_Its%20Your%20Choice.pdf
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ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਨਿੱਿ ਦੀ ਨਸਹਤ 
ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਲਈ ਇੱਕ-ਮਾਤਰ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ? 
ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਨਿੱਿ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਲਈ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਨਿਸ ਨੰੂ “ਅਡਿਾਂਸ 
ਕੇਅਰ ਪਲੈਨਨੰਗ” ਿੀ ਨਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਨਹੱਸਾ ਹੈ l ਿੱਿ ਿੱਿ ਨਨੱਿੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ 
ਪ੍ਰਭਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਹੜੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ l ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ 
ਕਰਨੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਨਿਸਿਾਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਨਿਨ੍ਹ ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਿਸਿਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਨਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਿਾਂ 
ਦੋਸਤ) l 

ਅਡਿਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲੈਨਨੰਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਹੱਨਸਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇੱਿੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ  
www.bc-cpc.ca/acp

ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ, ਨਿਸ ਨਿੱਚ ਸਿੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (ਸੈਕਸ਼ਨ 7 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ) ਅਤੇ ਸਨਹਣਸ਼ੀਲ ਮੁਿਨਤਆਰਨਾਮਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ 
ਲਈ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪਬਨਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਿਰੱਸਿੀ ਦੇ ਇਹ ਸਰੋਤ ਿੇਿੋ ਇਹ ਤੁਹਡਜ਼ੀ ਚੋਣ ਹੈ 
ਨਨਾਿੀ ਪਲੈਨਨੰਗ ਲਈ ਸਡਧਨ

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਐਨਹੈਂਸਡ ਪ੍ਰਤੀਨਨਧਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ) ਬਾਰੇ ਸਧਾਰਨ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਬ੍ਨਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਨਿੱਚ ਰਨਹੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਿਾਸ ਹੈ l ਇੱਿੇ ਨਦੱਤੀ 
ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ l

ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਰਿਾਇਤੀ ਚੀਨੀ, ਸਰਲ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿੱਚ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ l

ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨਬ੍ਨਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਪੈਲੀਏਨਿਿ ਕੇਅਰ ਿੋ ਨਕ ਗੈਰ- ਮੁਨਾਫਾ 
ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਿੱਲੋਂ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ l ਸਾਡੇ ਨਾਲ office@bc-cpc.ca ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ l

ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਮਾਨਣਕਤਾ ਿਾਸਤੇ ਕਨਰਸਿਾ ਿੇਮਜ਼, ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਡਾਇਰੈਕਿਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਐਲਡਰ 
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ਇਸ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਲਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਿ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇੱਿ ੇਪ੍ਰਗਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।  
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